1995

AFC’34

In het seizoen ’94-’95 heeft AFC’34 42 teams. “Verheugend is het” dat er sinds 1992 ook weer een
damesteam bij is, namelijk Dames 1, dat uitkomt voor de zaalvoetbalafdeling. Kampioen worden Zaterdag 4,
C3 en D2 (de laatste twee worden herfstkampioen).
Het eerste elftal eindigt in de Hoofdklasse op de 4e plaats. Deze plaats heeft als gevolg dat de periodetitel
van kampioen Holland kan worden overgenomen, waardoor AFC’34 volgend seizoen voor de Amstelcup mag
uitkomen. Hiervoor moet via een tussenronde op Brabantse bodem nog wel worden afgerekend met SV
Nuenen, hetgeen na een zinderend duel ook lukt. Later volgt de eervolle uitschakeling na een gelijkspel (1-1)
tegen de profs van Volendam en twee nederlagen tegen AZ en Haarlem.
Tijdens de jaarvergadering van 30 oktober 1995 stelt het bestuur vast, dat “de beslissing om enkele jaren
gelden een technisch jeugdcoördinator aan te stellen een juiste is geweest. Onze jeugdafdeling groeit en
professionele begeleiding is een must.” T.J.C. Aloys Wijnker gaat dus door op de ingeslagen weg.
“Selectieprocedures, interne opleiding, doorstroming van jeugd naar senioren en uniformiteit in speelstijl
worden systematisch aangepakt.”
Tijdens het seizoen ’94-’95 doet in het wedstrijdsecretariaat het telefonisch antwoordapparaat zijn
intrede. “Bellers worden op duidelijke wijze geïnformeerd over het wel of niet doorgaan van de
wedstrijden.”
Op zondag 12 maart 1995 wordt Cor Dekker, speler van Zondag 6 op het veld en de veteranen in de zaal,
gehuldigd wegens zijn 50-jarig jubileum als actief voetballer bij AFC’34. De dinsdag erna prijkt Cor trots op
een foto in de krant en legt hij in het bijgaande korte interview o.a. uit hoe hij aan zijn bijnaam “Hondje” is
gekomen.
In april 1995 wordt op initiatief van enkele ouders van de pupillen een inzamelingsactie gehouden voor de
aanschaf van een snorfiets voor jeugdtrainer Jan Leek. Jan mag door problemen met zijn knie niet meer
fietsen, en met een snorfiets moet het geen probleem zijn alsnog naar het complex van AFC’34 af te reizen
om daar de trainingen voor de allerjongste AFC’ertjes te kunnen verzorgen. Tijdens het Sluitingsweekend
van 1995 wordt het speciale voertuig aan een geëmotioneerde Jan Leek overhandigd.

F1 op toernooi in Lisse
V.l.n.r.: Mark Haazelager, Koen Schuyt, Wijnand Krom, Nikki de Buck, Jimi Kooge
Gijs van der Wilk, Nick van der Veer, Erik Dekker en Gerard Krom (leider)

In oktober maakt de Sponsorcommissie bekend dat men erin geslaagd is een nieuwe hoofdsponsor te vinden,
namelijk Renault Stokman Alkmaar. De commissie ontvangt terecht een compliment. Naast een mooi bedrag
sponsort de Renault-garage immers tevens een AFC-pagina in de zondagskrant van Alkmaar en stelt men ook
nog een busje beschikbaar voor uitwedstrijden van de jeugdafdeling op zaterdag.
In november 1995 wordt de samenwerking tussen AFC’34 en AZ eindelijk bekrachtigd in een overeenkomst.
Tot mei 2000 betaalt AZ voortaan ƒ 15.000,- per jaar aan AFC’34. In ruil hiervoor mag AZ 8 uur per week
bij AFC’34 komen trainen, gebruik maken van de kleedkamers 17, 18 en 20, en van de massageruimte en de
telefoon + teller.
De zaak die het bestuur in 1995 echter het meest bezighoudt, is de slechte toestand van de
trainingsvelden. Deze worden, mede doordat nu ook de jeugd van AZ op de velden van AFC’34 traint,
duidelijk overbelast en zijn daardoor ook heel vaak onbespeelbaar. “Er dreigt zo langzamerhand een
onwerkbare situatie te ontstaan”, lezen we in de notulen van de bestuursvergadering van 12 april 1995. Een
en ander heeft tot gevolg dat het “illegaal” trainen op de wedstrijdvelden steeds vaker voorkomt. In
bovengenoemde notulen lezen we tevens dat het bestuur daar eigenlijk wel begrip voor heeft. “Na een
winter van blubbertraining is men weer blij eens op gras te kunnen oefenen.” Met de gemeente wordt de
situatie regelmatig besproken. Het bestuur tracht de gemeente onder druk te zetten “om in ieder geval de
eenvoudige dingen als extra rollen, zand en overig onderhoud uit te voeren”.

Het D- en E-veld tijdens een natte periode in 1995
In de notulen van de vergadering van 24 april staat het volgende: “Regel wordt dat het onder alle
omstandigheden verboden is op de speelvelden te trainen. Een uitzondering hierop vormen de E-, F- en
eerstejaars D-pupillen. Zij mogen altijd van een veld gebruik maken. Na toestemming van hiervoor
aangewezen bestuursleden kan van deze regel worden afgeweken. De regel wordt voor de zondagselectie
soepeler gehanteerd dan voor de overige elftallen.”
Op 22 mei neemt het bestuur het besluit het E-veld in te richten als trainingsveld. Het ziet dit als de beste
oplossing, ondanks de volgende nadelen: Er is nu één veld minder beschikbaar voor wedstrijden op zaterdag
(“Dit is te ondervangen door meer jeugd op zondag te laten spelen.”), en het betekent een extra belasting
voor de overige velden. De voordelen wegen echter zwaarder: Een betere uitstraling, de aanvullingen van de
selecties verlopen makkelijker, de AZ-voetbalschool gebruikt het veld 5 x 2 uur in de week van 16.00 tot
18.00 uur, voor de overige tijd is een extra trainingsveld voor de AFC-selecties beschikbaar.
In de notulen van 13 juni 1995 wordt vermeld dat AZ voortaan definitief op het E-veld gaat trainen, en dat
AZ en AFC’34 gezamenlijk druk blijven uitoefenen op de gemeente “om te komen tot een extra speelveld
met ingang van het volgend seizoen”. Daarna wordt niets meer vernomen van een extra speelveld. De
pogingen daartoe zullen ongetwijfeld niets opgeleverd hebben.

